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Consulta
de
cardiologia
por
telemedicina
alargada
a
mais
unidades de saúde do Baixo Mondego
Os centros de saúde de Condeixa, Montemor-o-Velho
e S. Martinho do Bispo (Coimbra) iniciaram esta
semana a consulta de cardiologia por telemedicina, no
âmbito do Programa de Telemedicina desenvolvido
pelo serviço de Cardiologia B do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra em articulação com a ARSC.
Na próxima semana, a consulta estende-se a Soure.
A telemedicina, aplicada à área dos cuidados de saúde
primários, permite, entre outras vantagens, o
diagnóstico e tratamento mais precoce dos doentes,
evitando a sua deslocação ao hospital e custos
inerentes; para além de melhorar a comunicação entre
os centros de saúde e os hospitais centrais.

DGS e ARSC discutem Planos Locais
de Saúde
A ARSC, em colaboração com a Direção Geral de
Saúde (DGS), promoveu, no auditório do IPO Coimbra,
um worshop regional sobre o Plano Nacional de Saúde
e os Planos Locais de Saúde (PLS). Esta reunião
conjunta, em que participaram dirigentes regionais e
locais do SNS, versou a apresentação e discussão de
estratégias para a implementação dos PLS, fonte de
orientação
para
as
melhores
práticas
de
implementação de programas de saúde a nível local.
Participaram no worshop Francisco George, Diretorgeral da Saúde, e Rui Portugal, Coordenador do PNS.

Violência doméstica e álcool abre
Ciclos Temáticos de Formação em
Alcoologia
Elsa Pais, deputada do PS e ex secretária de Estado
da Igualdade, foi a oradora convidada da primeira
sessão dos Ciclos Temáticos de Formação em
Alcoologia organizados pela Unidade de Alcoologia de
Coimbra (UAC) da Divisão de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências da
ARSC. Iniciado com o tema “A Violência Doméstica e
o Álcool”, o programa prossegue, no dia 21 de
fevereiro, no auditório da UAC, com a temática “Álcool
e Peritagem Médico-Legal no Vivo e no Cadáver:
comportamento de risco e comportamento desviante”.
(www.arscentro.min-saude.pt).

ARSC dá formação às ERPI sobre
controlo das infeções
A ARSC promove, a partir de 20 de fevereiro, uma
formação descentralizada sobre o controlo de infeções
para profissionais de estruturas residenciais para
pessoas idosas (ERPI).Organizada pelo Grupo
Coordenador Regional do Programa Nacional de
Prevenção e Controlo de Infeção e das Resistências
aos Antimicrobianos (PPCIRA), a formação terá início
em Viseu e prossegue em Coimbra (06 de março) e
Leiria (13 de março).
Os interessados poderão inscrever-se através do link
https://goo.gl/forms/RnJWbQQbe9KxvN3o1
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